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“Mensen met een brede kijk en een open houding maken het verschil.”  

“Leren is als de horizon. Er komt geen eind aan.” – aldus eeuwenoude 

Chinese wijsheid. “Wat Jan niet doceert, zal Jantje niet leren”, zegt een 

opiniestuk over onderwijs. “Een papegaai in een gouden kooi kan enkel 

nabootsen, verleert zijn creativiteit en gaat dood.”  “De voornaamste 

opdracht van de leraar is te kloppen aan de deur van de geest.” Gedach-

ten van de grote Indiase denker Rabindranath Tagore (1861-1941). 

MetMet deze uitspraken is de toon gezet. De onderwijsmens is in de eerste 

plaats zelf ook leerl ing. Levenslang werkt hij aan zijn eigen groeiproces 

en bekwaamt hij zich in ‘kijken’. Als een fotograaf heeft een mens vele 

soorten lenzen op zak. Met een groothoek kan je de totaliteit overzien, 

de brede context. Voor close-ups haal je je tele boven, je zoomt in op 

bijzonderebijzondere elementen. Wil je heel dichtbij komen en tegelijk zeer scherp 

waarnemen, dan is je macro het best geschikt. Creatief speel je met al 

deze objectieven. Met l icht en donker, scherpte-diepte, l i jnen, afstan-

den, perspectieven en posities. Hoe l ichtsterker en klaarder je lenzen – 

zo helder als kristal – hoe krachtiger je beelden. 

Diamant is een kostbare grondstof, van nature hard en ruw. Geen twee 

stenen zijn identiek. Schitteren en fonkelen zal een steen alleen als je 

hem bewerkt: door hem secuur te snijden, te zagen én te sl ijpen met een 

andere diamant. Een precisiewerk dat tijd vraagt. Als een prisma weer-

kaatsten zuivere diamanten het l icht dat al le kleuren van de regenboog 

aanneemt. Ook een mens is ‘ruwe materie’ met vele facetten. Ontmoe-

tingen sl ijpen en verfijnen hem. Geduldig schaaft hij zich levenslang aan 

andere diamanten, tot hij veelzijdig glinstert. Alsmaar mooier, stralender 

en transparanter wordt hij. Vergeten we daarbij onze binnenkant niet: 

“De ziel in een l ichaam is als een ruwe diamant, ze moet gepolijst worden 

of haar pracht zal nooit stralen.” (Daniël Defoe) Voed je ziel dus met 

zuurstof en ze weerkaatst van binnenuit veelkleurig l icht en ‘zeilt langs 

regenbogen de sti lte tegemoet’. 

InspirerendeInspirerende onderwijsmensen zijn fonkelende diamanten. Ze zetten in 

op groei, verdieping en vorming. Ze leren niet voor de school, maar voor 

het leven. Jonge mensen mogen zich schuren aan hun brede kijk, hun 

nabijheid en authenticiteit. Ze mogen delen in hun dromen en idealen, 

hun kwetsbaarheid, verwondering en creativiteit. Ze mogen proeven van 

hun tastend zoeken en openheid voor grote leermeesters. Dwars door 

alles heen delen ze met elkaar hun schatten en weten zich met elkaar 

verbonden.verbonden. Voortdurend polijsten ze elkaar tot ze glinsteren als een sie-

raad zonder weerga.

Uit Leeftocht, een verademing voor onderwijsmensen.

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur.
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Je kind komt steeds vaker boos, verdrietig 

of moe uit school. Je vraagt hoe het was 

op school en krijgt als antwoord: saai of 

stom. De resultaten van je kind vallen wat 

tegen en hij vertoont teruggetrokken of 

juist explosief gedrag.

JeJe vraagt je af wat er aan de hand kan 

zijn?  Wat zou kunnen is dat je kind in 

meer of mindere mate hooggevoelig is.  

Hooggevoelige kinderen horen, zien en 

voelen veel meer dan andere kinderen. Ze 

denken hier diep en associërend over na, 

beleven  indrukken zeer intens. Daarnaast 

hebben ze een voorkeur voor visuele infor-

matieverwerking.  Veel van deze kinderen 

worden vaak onterecht gediagnosticeerd met 

gedragsstoornissen als AD(H)D en PDD-Nos.

Hooggevoelige kinderen staan op school vaak 

onder druk. Het is rumoerig in de klas en er 

gebeurt van alles. Deze prikkels komen alle-

maal binnen en ze hebben geen idee hoe ze 

de vele prikkels kunnen fi lteren. Met als 

gevolg dat een kind overprikkeld raakt. Daar-

naast worden er van een kind ook bepaalde 

resultaten verwacht.



Zorg ervoor dat een kind een eigen veil ige 

omgeving heeft waarin het zich kan 

terugtrekken. Een plek waar hij in al le rust 

kan bijkomen en alle emoties onbeperkt tot 

uiting kunnen komen. Onderbreek een kind 

niet tijdens deze fase, de grote druk gaat 

hierdoor van de ketel waardoor hij na die 

tijdtijd beter in staat is om zijn gevoelens te 

verwoorden.

Wordt niet boos, een kind raakt 

hierdoor nog meer van streek en dan  

loop je de kans dat een kind zich voor 

je afsluit en je er niet achter komt wat 

er in hem omgaat.Wees begripvol. Haal ervaringen 

van jezelf erbij om op die manier 

duidelijk te maken dat j ij daar 

ook mee hebt gezeten en dat je 

die situatie ook heel moeil i jk 

vond. Kinderen reageren vaak 

verbaasd en moeten er om 

lachenlachen dat j ij ook zoiets hebt 

meegemaakt. Dit breekt het ijs 

waardoor een kind open staat 

voor wat je wil vertellen. De tips 

die je vervolgens geeft komen 

nu beter binnen.

Praat met de leerkracht om zo de juiste 

basisvoorwaarde in de klas te kunnen 

creëren, bv. juiste plek in de klas, extra 

ontspanningsmoment. Een (hooggevoelig) 

kind dat zich veil ig en op zijn plekt voelt, 

durft zichzelf te zijn en zijn talent te uiten en 

zal over het algemeen minder 

“probleem”ged“probleem”gedrag vertonen.









uiensoep

vegetable sticks

pompoenstamppot

preisoep

kipfrietjes

Provençaalse mix

rijst

courgettesoep

varkensgebraad Prince Orloff

erwtjes

gekookte aardappelen

seldersoep

spaghetti bolognaise

geraspte kaas

kervel-preisoep

kipfi let in gevogelteroomsaus

rode kool

gekookte aardappelen

boerensoep

runderstoverij

rauwkost

gebakken aardappelen

tomatensoep

gevogelterollade en -saus

witte kool

puree

tomatengroentensoep

visfi let in brévalsaus

gestoofde wortelschijfjes

gekookte aardappelen

wortelsoep

vol-au-vent met champignons

rijstmix

seldersoep

braadworst in mosterdsaus

appelmoes

gekookte aardappelen

groentensoep

gevogeltemignonette

gestoofde prei

gekookte aardappelen

aspergesoep

vissticks

bloemkool

puree

tomatenpompoensoep met 

heksenkrullen

oogballen in bloederige saus

met krulslakken

tomatensoep

kippenhaasje met currysaus

ananas

rijst met groentengarnituur
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